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Svar på interpellation om ljusföroreningar
Jennie Bergenholtz (MP) har ställt en interpellationsfråga om hur kommunen arbetar med att 
minimera så kallade ljusföroreningar och skydda människor och djur mot de negativa effekterna av 
dessa.

Vallentuna kommun arbetar utifrån det belysningsprogram, som fastställdes av kommunfullmäktige i 
mars 2014. Programmet ger riktlinjer för kommunens arbete med belysning på allmän platsmark; 
kommunens vägar, torg och parker. 

Målsättningen är att belysningen ska öka livskvaliteten för människor som bor och vistas i Vallentuna 
samtidigt som belysningens negativa miljöpåverkan ska minska. Belysningsprogrammet innehåller 
såväl övergripande riktlinjer som en verktygslåda och typmiljöer med vägledning och inspiration för 
belysningen av specifika objekt och miljöer.

Belysningsprogrammets övergripande riktlinjer för ekologiskt hållbart ljus är:

 Använd styrning av ljuset för att anpassa ljuset till behoven under dygnet och året.
 Använd ljuskällor med låg energiförbrukning och god ljuskvalitet (LED och metallhalogen).
 Prioritera belysningen för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
 Respektera den biologiska mångfalden genom att minimera ljusföroreningar och tillgodose 

behovet av mörker på natten.

Belysningsprogrammet lyfter även fram betydelsen av mörker och natthimlens naturliga ljus för att 
stärka kulturhistoriska miljöer.

Det finns synergier mellan trygghetsskapande belysning, energieffektivitet och minskade 
ljusföroreningar, snarare än motsättningar. Till exempel ger välriktade belysningsanläggningar som 
smälter in i och lyfter fram omgivningarna en ökad trygghetskänsla samtidigt som starka ljuskällor 
som riskerar att ge ljusföroreningar undviks. Ny energieffektiv teknik ger nya förutsättningar för att 
arbeta med ljuskvalitet, snarare än ljuskvantitet.

Parisa Liljestrand (M)

Kommunstyrelsens ordförande
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lnterpellation om ljusföroreningar

Til! Parisa Liljestrand

I Vallentuna kommun är tryggheten central när det gäller hur den offentliga belysningen
planeras. Även energibesparing är en viktig aspekt ur hållbarhetsperspektiv.

Kunskapen och medvetenheten har dock på sistone blivit storre när det gäller hur den
ständigt ökande användningen av bl a LED-lampor, stör och hotar nattlevande arter.

Den artificiella belysning vi använder dagligen kan störa de ekologiska systemen, för djur
såväl som för människa. Nattaktiva djurarter, såsom de flesta däggdjur, groddjur och många
insekter, är beroende av mörker eller mycket svagt ljus för sin överlevnad. De kan också
lockas till farliga miljöer av exempelvis vägbelysning.

Vår fråga är om och i så fall hur kommunen jobbar med att minimera s k ljusföroreningar
och skydda människor och djur mot de negativa effekterna av dessa.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
Jennie Bergenholtz 
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